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Medlemsavgifter 2004
Senior: 140 kr
Junior: (till och med 16 år) 70 kr
Familj: 210 kr

Avgiften betalas in på Pg: 15 17 71-3
(Glöm ej att uppge namn, fullständig adress, samt eventuell e-
postadress)

SAF-bladet är Stockholms Akvarieförenings medlemstidning och utkommer varje månad i samband med in-
bjudan till föreningsmöte (undantag för sommaren då möten ej äger rum). Eftersom det händer så mycket
kul i just ditt akvarium är du alltid välkommen att skicka in en artikel eller annat material till bladet! Dead-
line är den 15:de i månaden innan. Artikelförfattaren ansvarar för innehållet i artikeln.
Omslagsillustration: Moenkhausia pitteri, briljanttetra
Illustratör: Sara Söderström

Bidrag skickas till:
Sara Söderström
Vårbergsplan 2
127 43 Skärholmen

E-post:
sara@herdehund.se
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Traditionsenligt så har vi julfest på decembermötet. Vi har märkt under hösten att det kommer fler och fler

på mötena vilket är kul. Däremot brukar det bli knappt om tid till att prata med alla man vill fråga om akva-

riefrågor. Detta möte skall vi se till att vi har gott om tid till detta. Att Anders och Johanna lovat ge en för-

smak av jul gör inte saken sämre. Undertecknad ska se till att det finns en frågetävling klar på mötet så delar

vi lag och kämpar en stund med akvariekunskap av skilda slag. Brukar ge intressanta diskussioner om hur

det egentligen ligger till med fenomen vi alla har sett i burkarna hemma men inte funderat så mycket över.

Månadens odling blir det också och det är Martin Axelsson som denna gång berättar om sin odling av me-

tallpansarmal.

Utöver detta blir det auktion och lån av akvarieböcker ur biblioteket för den som vill.

Varmt välkommen!

Månadens Möte

Stockholms Akvarieförening

håller föreningsmöte tisdagen den

2 december, kl 19.15

i  Östermalms föreningsråds lokaler

Valhallavägen 148 (Fältöversten)

Julfest
med glögg, pepparkakor och lussekatter

samt gruppfrågetävling

Dessutom

Månadens odling:
Metallpansarmal

Corydoras aeneus
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Redaktören har ordet

Hej!

Nu är det dax för vår årliga julfest i föreningen! Vi träffas förvisso redan den 2 december men varför inte

starta julstämningen tidigt i år? Dessa tillställningar brukar bli trevliga och avslappnade. Ett ypperligt tillfälle

att diskutera lite akvaristik med grannen.

På vårt förra möte talade David Rabélius om sin fiskfångarresa i staterna. Mycket bra bilder och en trevlig

presentation om hur man kan göra för att få tag på lite inhemsk fisk i USA, samt lite anekdoter om hur man

beter sig i landet där borta. Uppenbarligen finns det lika fisktokiga människor där som här!

Vi fortsatte även vår idé om att presentera en odling på varje möte. Denna gång var det Fredrik Alhbin som

satte ribban högt med ett proffsigt föredrag om hur han lyckats odla kampfiskar.

Nu vill jag också påminna er alla att betala in medlemsavgiften för nästa år! Jag ser fram emot ett nytt år

tillsammans med er!

Det är kanske lite tidigt att önska alla en God Jul, men då nästa SAF-blad kommer ut i januari nästa år får jag

väl göra det hur som helst! Ät er inte proppmätta på allt julgodis och ge inga nyårslöften som ni inte kan

hålla! Det vill säga, gör inte som jag! Ha en trevlig helg på er allesammans så hörs vi nästa gång i ett alldeles

nytt och fräscht år!

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

/Redaktören
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På decembermötet kommer pokalen till årets klubbmästare att delas ut. Tyvärr var det inte heller i år någon
junior som lämnade in protokoll, så det är bara seniorpokalen som är aktuell. På detta möte kommer även ett
presentkort på Akvarielagret att lottas ut bland alla de som har lämnat in protokoll under året. Det spelar
ingen roll hur många protokoll man har lämnat in, varje odlare får en lott.

I år blev placeringen i odlingskampanjen följande:
1. Suzanne Hallbert 17p
2. Joakim Ström 10p
3. Mattias Grönlund  8p
4. Martin Axelsson  5p
    Anna Österman  5p
5. Mikael Gerhard  3p
    Henrietta Andersson  3p
6. Johanna Borgendahl  2p
    Sara Söderström  2p
7. Håkan Carlsson  1p
Som ni ser har vi en ny odlingsmästare i föreningen. Förre ordföranden Joakim Ström fick i år se sig besegrad
av Suzanne Hallbert. Gratulerar till framgångarna!

Lite odlingsstatistik:
antal brons: 22
antal silver: 9
antal guld: 1
10 odlare har bidragit med sammanlagt 56 poäng åt föreningen under året.

Jag vill också passa på att uppmana er att lämna in protokoll för den nya säsongens odlingar. Det har varit ett
relativt lågt deltagande i kampanjen de två senaste åren, så i år jobbar vi starkt på att bryta den trenden! Målet
är att få alla att lämna in protokoll, även om det ”bara” är en guppy som har ynglat av sig. Jag vill verkligen
poängtera att ingen art är för obetydlig. Varje odling är viktig och kan innebära ett avgörande poäng.
Det har även kommit till min kännedom att något/några protokoll verkar ha förkommit under förra säsongen.
Det är verkligen olyckligt, men tyvärr har jag ibland på mötena inte hunnit lägga ner protokollen direkt i
väskan, varvid de uppenbarligen i något fall har fått fötter. Jag vill därför be er att kontrollera så att ni som
lämnat in protokoll verkligen finns med i odlingssammanställningen i oktoberbladet. Om inte, kontakta mig
så får jag åtgärda saken.

Inlämnade protokoll för säsongen 03/04:

Arne Frinndal Labidochromis caeruleus
Labeotropheus trewavasae
Metriaclima estherae

Odlingsprotokoll kan lämnas på mötena (till Anders Borgmark i serveringen), med e-post (via hemsidan:
http://hem.passagen.se/stoakvf) eller med brev till:

Johanna Borgendahl
Spånlöt 18

186 97 Brottby

Resultat för Odlingskampanjen 02-03
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Att människan är extremt dålig på att hantera sina marina resurser är tyvärr välkänt. Vi har läst om kollapsade

bestånd av den ena efter den andra fiskarten, fiskar som vi använder som mat till oss eller djur, eller i värsta

fall som jordförbättringsmedel. Vi ska inte tala om ’bifångster’ som dumpas tillbaks till havet, när de är döda

eller döende.

Nu har tydligen ytterliggare av våra fiskarter hamnat i knipa; ålen. Jag ska väl i ärlighetens namn säga att jag

aldrig har haft en ål i akvarium, men det är en intressant fisk som vi borde fortsätta se i våra vatten, och på

våra tallrikar. Jag som har sommarställe på en ö nära Tyresö har studerat ålen i sin naturliga miljö, med hjälp

av snorkel och cyklop, och till och med fångat en med händerna (nåja, nästan... jag fick upp den över

vattenytan, och började kravla upp på land (vilket inte är helt lätt iklädd våtdräkt och fenor och med en

STOR, stark, slingrig och hal ål i händerna) när den gled ur händerna. Men jag har imponerade vittnen (som

sade ungefär så här: Vad håller den där idioten på med nu   då? Brottas med en cykelslang iklädd våtdräkt...

kinky...)). Nåväl, nog om detta.

Hur var det nu med ålen då. Jo, i en artikel från ICES (International Council for the Exploration of the Sea)

konstaterar man att ålen ligger verkligt illa till.

Vad vet vi om ålen?

Det börjar med ett frågetecken. Leken alltså. Ingen har sett dem leka, och vet inte riktigt var det sker. Eller

hur. Men man har hittat de minsta larverna i Sargassohavet söder om Bermuda. Så de vuxna firrarna sätter väl

på varandra där någonstans kan man tänka. Det är tydligen inte speciellt bra sex, för de vuxna firrarna dör

sedan. Eller så är det väldigt   bra sex.... men bara en gång... så de har ju inget att jämföra med...så det borde

vara ganska ordinär sex sett ur en åls synvinkel. Man får många konstiga tankar när man tänker på ål-sex...

Larverna driver med Golfströmmen mot Europa. De får väl simma en del också kan man tänka, om de vill ta

sig till kusten. I det här larvstadiet är de lövliknande (tänk rönnlöv, ja inte en hel klase löv, utan bara ett enda

(suck!)).  Här ombildas de till glasålar (vad förvånade de måste bli!) och simmar in i sötvattenssytemen för

att äta upp sig och de får pigment vad det lider, och nu heter de gulålar.

Det här kan man ju tycka är äventyrligt nog, men det är inte slut med detta. Någonstans här börjar ålgrabbarna

Är ålen ett minne blott?
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snegla på ålbrudarna och drömma våta drömmar (definitionsmässigt är väl alla åldrömmar blöta,utom

möjligen några torra mardrömmar). Men det blir inga nyp inte. Tjejerna tjatar om semester i Karibien, och

killarna går på det. Ännu en gång transformeras fiskarna, den här gången till det som kallas silverål. Ryggen

blir mörkare och buken ljusare, för att bli bättre kamoflage i havet, och ögonen växer. Sen bär det av på en

sista resa, tillbaks till... tja, var det nu är dom gör det... (Jag kan inte få det här med ål-sex ur tankarna. En

enda gång, sedan ridå. Vilken långnäsa! Just när man börjar få smak för det... tur att man inte är ål!)

Det här verkar ju vara ett ganska trevligt liv, förutsatt att man är ål alltså (och inte har något emot att leva hela

sitt liv, så när som en kort stund, som oskuld. Stackars satar!). Men tyvärr så är det färre och färre som får

chansen till detta (hmm, undrar om det egentligen är så synd, med tanke på...). Undersökningar har visat att

antalet glasålar som vandrar tillbaks in i sötvattenssystemen numera är bara cirka en procent av vad de var för

bara 20 år sedan. Och fånsterna har minskat konstant sedan 60-talet.

Vad beror nu detta på. Tja, den som det visste. Heta kandidater är, som vanligt; överfiskning, habitatförlust,

förändringar i klimat och strömmar, sjukdomar och miljögifter.

Min teori är ju förstås att killarna har börjat fatta vad semestern i Karibien betyder. Ungkarlslivet kan ju te sig

ganska lockande i jämförelse.

Vad sker nu?

ICES, tillsammans med en del andra myndigheter och organisationer, har börjat samla ihop den data som

finns, de har initierat fler studier och har börjat utveckla metoder för att hantera de bestånd som är kvar. Och,

viktigast anser de, de har börjat informera politiker, fiskare, allmänhet osv, om att ålstammen är nära en

kollaps.

Hur kommer det att gå då?

Tja, med tanke på att 25 000 fiskare livnär sig på ål, så är chanserna att vi ser ett minskat överfiske väl

uteslutet. Fiskestopp innebär förlorade jobb, och det brukar, tror åtminstone politiker, innebära förlorade

röster.

Min slutsats: Ålen är rökt!

Joakim Ström

Läs artikeln http://www.ices.dk/marineworld/eel.asp
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Kalendern

SAF-kalendern

2 december Föreningsmöte

13 j anuar i Föreningsmöte

3 februar i Föreningsmöte

2 mars Föreningsmöte

6 apr il Föreningsmöte

4 maj Föreningsmöte

Vad händer annars?

27-28 mars Ciklids tämma i S tockholm, ar r  S CK

————————————————————————————————

B es ök gär na S AR F :s  kalender  f ör  mer  in f or mat ion:

http://www.akvariet.tripnet.se/gajden/nykalender.html  


